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Gweminar
dilyniant, 
cynnydd ac 
asesu

Amcanion y weminar

Erbyn diwedd y weminar hon dylai fod gennych y canlynol:

• dealltwriaeth glir o’r gofynion statudol ynghylch dilyniant, cynnydd ac asesu yn 
Cwricwlwm i Gymru, gan gynnwys trefniadau asesu ‘ar fynediad’, pontio ac adrodd i 
rieni.

• atgoffâd o bwrpas asesu ac egwyddorion asesu. 
• cyfle i ystyried addasiadau all fod eu hangen i Bolisiau Dysgu ac Addysgu. 
• esiamplau o sut mae rhai ysgolion wedi dechrau eu trafodaethau am ddilyniant, 

cynnydd ac asesu. 
• ymwybyddiaeth o ganllawiau a’r hyn sy’n ddisgwyliedig gan Estyn yn eu Fframwaith

Newydd o ran Dilyniant, Cynnydd ac Asesu.



https://hwb.gov.wales/
curriculum-for-
wales/supporting-
learner-progression-
assessment/

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/supporting-learner-progression-assessment/


Canllaw Asesu CiG (1 o 2)

Dylid rhannu gwybodaeth am ddysgwyr
unigol yn dymhorol o leiaf ac ni ddylid ei 
gynnwys mewn adroddiadau ysgrifenedig
mawr ond yn hytrach ei fwydo'n ôl mewn
modd hygyrch sy'n cynyddu ymgysylltiad a 
dealltwriaeth rhieni a gofalwyr.

• y cynnydd y mae eu plentyn yn ei wneud
• eu hanghenion dilyniant yn y dyfodol
• sut y gellir cefnogi anghenion dilyniant 

yn y dyfodol gartref
• eu lles cyffredinol yn yr ysgol

Dylid darparu crynodeb o wybodaeth am 
ddysgwyr unigol ar ddiwedd y flwyddyn
academaidd.

Ysgolion/lleoliadau i bennu’r trefniadau asesu ar gyfer 
dysgwyr ‘ar fynediad’ helpu ymarferwyr i feithrin
dealltwriaeth o alluoedd, sgiliau a gwybodaeth dysgwr
mewn perthynas â’r cwricwlwm a nodi’r camau nesaf yn y 
dysgwr. Rhaid i'r rhain gynnwys ystyriaeth o sgiliau a 
galluoedd rhifedd a llythrennedd; a galluoedd lles, i 
gynnwys datblygiad corfforol, cymdeithasol ac emosiynol.

Ffocws clir ar y Côd Cynnydd:
ehangder a dyfnder gwybodaeth; 
dyfnhau dealltwriaeth o'r syniadau a'r 
disgyblaethau mewn meysydd; 
mireinio a soffistigedigrwydd cynyddol wrth 
ddefnyddio a chymhwyso sgiliau; 
gwneud cysylltiadau
a throsglwyddo dysgu i gyd-destunau
newydd a chynyddu effeithiolrwydd y 
dysgwr

Asesu parhaus o ddydd i ddydd i nodi cyflawniadau
presennol y dysgwr a chynllunio’r cyfeiriad ar gyfer ei
gamau dysgu nesaf

Bydd angen i ysgolion uwchradd a'u hysgolion
cynradd bwydo ddatblygu a sefydlu Cynllun
Trsglwyddo newydd cadarn sy'n ceisio sefydlu
prosesau sy'n cefnogi dilyniant dysgwyr ar y cyd ac 
yn cefnogi anghenion a lles cyffredinol y dysgwr ar 
hyd y continwwm 3 i 16.

3 diben aseu:
Cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus o ddydd i 
ddydd
Adnabod, dal a myfyrio ar gynnydd dysgwyr 
unigol dros amser
Deall cynnydd grŵp er mwyn myfyrio ar arfer

Cyfleoedd rheolaidd (o bosibl yn ystod cyfarfodydd CPA a 
chyfarfodydd staff er enghraifft) ar gyfer deialog
broffesiynol rhwng ymarferwyr o fewn a rhwng ysgolion i 
adlewyrchu, rhannu a thrafod cynnydd dysgwyr a datblygu
cyd-ddealltwriaeth o ddilyniant a sut mae dilyniant yn 
edrych trwy'r ysgol a'r clwstwr gan ddefnyddio: 

Dylai ysgolion a lleoliadau sicrhau bod 
dysgwyr hefyd yn cael cyfleoedd i gyfrannu
at y broses.

Crynodeb o Ganllaw CiG ar Asesu:  https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/supporting-learner-progression-assessment/

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/supporting-learner-progression-assessment/


Deddf
Cwricwlwm 
ac Asesu 
(Cymru) 
2021

‘Mae'r Ddeddf yn gosod dyletswydd ar Weinidogion Cymru i
wneud darpariaeth mewn perthynas â threfniadau asesu. Bydd 
y Rheoliadau yn ei gwneud yn ofynnol i benaethiaid a 
darparwyr eraill wneud trefniadau asesu fel rhan o'r broses o 
gynllunio a datblygu eu cwricwlwm a'u rhoi ar waith, ac i
adolygu a diwygio eu trefniadau asesu fel rhan o'u prosesau
hunanfyfyrio a gwella'r cwricwlwm. Yn gysylltiedig â hyn, o dan 
adran 57 o'r Ddeddf, bydd Gweinidogion Cymru yn cyfarwyddo
penaethiaid a darparwyr addysg eraill i gymryd camau penodol
i hybu a chynnal dealltwriaeth o gynnydd.’



Rhaid i ysgolion gynllunio cwricwlwm ar gyfer dysgwyr yr ysgol. Rhaid i’r cwricwlwm hwn:

• alluogi dysgwyr i ddatblygu yn y ffordd a ddisgrifir yn y pedwar diben
• darparu ar gyfer cynnydd priodol ac mae’n rhaid i’r cwricwlwm gyd-fynd â’r egwyddorion 

cynnydd a nodir yn y ‘Cod Cynnydd’ 
• bod yn addas ar gyfer dysgwyr o wahanol oedrannau, galluoedd a doniau
• bod yn eang ac yn gytbwys
• cwmpasu’r cysyniadau a nodir yn y datganiadau o’r hyn sy’n bwysig yng ‘Nghod yr Hyn sy’n 

Bwysig’
• darparu ar gyfer addysgu a dysgu sy’n cwmpasu pob un o’r Meysydd i’r rhai rhwng 3 i 16 oed, 

cynnwys yr elfennau gorfodol fel bo’n briodol i’r ysgol neu’r lleoliad (Cymraeg; Saesneg; 
crefydd, gwerthoedd a moeseg; addysg cydberthynas a rhywioldeb), ac mae’n rhaid i’r 
cwricwlwm gyd-fynd â’r ‘Cod Addysg Cydberthynas a Rhywioldeb’ o 3 i 16, a chynnwys y 
sgiliau trawsgwricwlaidd (llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd digidol) 0 3 i 16 oed.

• cynnig dewis o drefniadau addysgu a dysgu o fewn pob Maes i Flwyddyn 10 ac uwch  
(dysgwyr 14 i 16 oed) 

‘Cwricwlwm i Gymru: y daith i weithredu’r cwricwlwm’
Cwricwlwm i Gymru: y daith i weithredu’r cwricwlwm - Hwb (gov.wales)

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/cwricwlwm-i-gymru-y-daith-i-weithredu-r-cwricwlwm


Mae’n rhaid i’r crynodeb y mae ysgol yn ei chyhoeddi fod wedi ei selio ar ofynion dylunio
Cwricwlwm i Gymru.

“O ran cynnwys crynodebau o'r cwricwlwm sy’n cael eu cyhoeddi, mae'n bosibl y caiff
canllawiau manylach eu cyhoeddi maes o law. Am y tro, argymhellwn y dylai crynodebau o'r
fath gynnwys:

• gwybodaeth am y ffordd y mae ymarferwyr, dysgwyr, rhieni, gofalwyr a'r gymuned
ehangach wedi cael eu cynnwys wrth ddatblygu'r cwricwlwm
• sut mae'r cwricwlwm yn bodloni'r elfennau gofynnol a nodir yn y fframwaith
cenedlaethol hwn, gan ddechrau gyda'r pedwar diben.
• gwybodaeth am sut mae'r ysgol yn ymdrin â chynnydd dysgwyr a'i threfniadau ar gyfer
asesu
• sut y bydd y cwricwlwm yn cael ei adolygu'n barhaus, gan gynnwys y broses ar gyfer
casglu adborth a diwygio'r cwricwlwm yn barhaus”

Crynodeb o Gwricwlwm

Crynodeb o’r ddeddfwriaeth - Hwb (gov.wales)

https://hwb.gov.wales/cwricwlwm-i-gymru/crynodeb-o-r-ddeddfwriaeth/


Cod Cynnydd

5 Egwyddor Cynnydd

Meysydd Dysgu a 
Phrofiad

Datganiadau o’r Hyn
sy’n Bwysig

Egwyddorion cynnydd 
ymhob MDaPh

Camau Cynnydd

Disgrifiadau Dysgu

Dilyniant a Chynnydd

5 Egwyddor Cynnydd:
•effeithiolrwydd cynyddol
•ehangder a dyfnder gwybodaeth cynyddol
•dyfnhau'r ddealltwriaeth o'r syniadau a'r 

disgyblaethau o fewn y meysydd;
•mireinio a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth 

ddefnyddio a chymhwyso sgiliau;
•creu cysylltiadau a throsglwyddo’r dysgu i 

gyd-destunau newydd

Mae'n ofynnol i ysgolion a lleoliadau ddarparu ar gyfer
dilyniant a chynnydd priodol yn unol ag egwyddorion 
dilyniant a chynnydd a nodir yn y Cod Cynnydd (statudol)

Curriculum for 
Wales: Progression 
Code | GOV.WALES

https://gov.wales/curriculum-wales-progression-code


Dilyniant a chynnydd yn y Cwricwlwm

Côd statudol y gofynion ar gyfer darpariaeth cwricwlwm sy’n sicrhau cynnydd

5 egwyddor cyffredinol sy’n pontio’r CiG

6 Maes Dysgu a Phrofiad ddylai fod yn sail i gwricwlwm pob ysgol.

27 Datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig ar draws y 6 MDaPh – Côd Datganiadau o’r Hyn
sy’n Bwysig.

Mae’r 5 Egwyddor wedi ei llunio’n benodol ar gyfer pob MDaPh hefyd.

Mae camau cynnydd 1-5 yn cynnig pwyntiau cyfeirio ac awgrym o gyflymder y 
cynnydd disgwyliedig - ffrȃm eang fel y gellid cynnal y dysgu dros gyfnod o 
flynyddoedd.  Ni fwriedir iddynt fod yn dasgau, gweithgareddau na’n feini prawf
asesu unigol.  Yn gyffredinol maent yn cyfateb i ddisgwyliadau dysgwyr 5, 8, 11, 
14 ac 16 oed.

Mae’r Disgrifiadau Dysgu yn bwyntiau cyfeirio penodol ar sut y mae cynnydd yn
edrych wrth i’r dysgwr weithio ar hyd y continwwm.

Cod Cynnydd

5 Egwyddor Cynnydd

Meysydd Dysgu a 
Phrofiad

Datganiadau o’r Hyn
sy’n Bwysig

Egwyddorion cynnydd 
ymhob MDaPh

Camau Cynnydd

Disgrifiadau Dysgu



Cynnydd, Asesu ac Addysgeg 

Fe ddylai’r Cwricwlwm ganiatau i ddysgwyr:
• Wireddu’r 4 Diben
• Wneud cynnydd yn y sgiliau cyfannol

Wneud cynnydd mewn sgiliau traws-
gwricwlaidd

Cynnydd

AddysgegAsesu



Cynllunio i Sicrhau Cynnydd

Dysgwyr sy'n dangos

eu bod yn gallu symud

ymlaen o 

ddealltwriaeth sy'n

gyfannol a chyffredinol

i'r hyn sy'n benodol, yn

ddisgyblaethol ac yn

ddealladwy yng nghyd-

destun y Datganiadau

Beth sy'n Bwysig a'r

pedwar diben.

Dysgu sy'n dod yn 

fwyfwy soffistigedig -

yn fwy cymhleth, yn 

fwy manwl. Daw 

dysgwyr i allu

defnyddio ystod

ehangach o sgiliau

sy'n dod yn fwy

penodol ac wedi'u

mireinio wrth iddynt

symud ymlaen.

. 

Athrawon yn 

cynllunio beth i'w

ddysgu, yn gwybod

pam, yn penderfynu

pryd ac yn archwilio

sut

Dysgwyr yn deall sut 

a pham rydym yn 

grwpio ac yn 

dosbarthu syniadau, 

gan ddod yn fwy abl i 

weld, sylweddoli a 

deall y byd o'u

cwmpas.

Athrawon sy’n
adnabod mannau

cychwyn dysgwyr -
gwybodaeth a sgiliau

- ac adeiladu’n
systematig tuag i fyny

ac ymlaen, nid
ailadrodd.

Athrawon sy'n

cynllunio dysgu

dilyniannol sy'n

adeiladu ar y dysgu

blaenorol, trwy

ddeialog broffesiynol

gyda chyd-weithwyr

proffesiynol

Beth yw ystyr CYNNYDD? Penderfynu BETH i ddysgu, PAM, PRYD a SUT

.

Dysgwyr sy'n gallu

trosglwyddo dysgu yn 

hyderus i gyd-

destunau newydd y 

gallant eu hegluro ac 

yna eu cyfiawnhau o 

fewn y cyd-destun

newydd

Athrawon yn 

cynllunio fel bod 

dysgwyr yn gweld

cysylltiadau o fewn a 

rhwng meysydd

gwybodaeth

Dysgwyr sydd â gallu

cynyddol i weld, 

deall, egluro a 

datblygu cysylltiadau

a chysylltiadau rhwng

syniadau a 

chysyniadau.

Dysgwyr sy'n dod yn 

fwyfwy cywir wrth 

ddefnyddio a 

chymhwyso iaith, 

strategaeth rhifedd

neu ddull

technolegol.

Dysgwyr sy'n dod yn 

fwyfwy galluog i 

ddatblygu, mireinio, 

dewis a chymhwyso

sgiliau i hyrwyddo eu 

dysgu.

Dysgwyr sy'n dangos

eu bod yn gallu symud

ymlaen o 

ddealltwriaeth sy'n

gyfannol a chyffredinol

i'r hyn sy'n benodol, yn

ddisgyblaethol ac yn

ddealladwy yng nghyd-

destun yr Hyn sy'n

Bwysig a'r pedwar

diben.

Beth yw rôl yr athro? Sut mae'r dysgu yn edrych?

Principles for designing 

for curriculum
hwb.gov.wales

https://hwb.gov.wales/curriculum-for-wales/designing-your-curriculum/principles-for-designing-your-curriculum/#principles-of-progression


Asesu yn rhan barhaus o’r broses ddylunio a chynllunio

Pam ydym ni’n dysgu hyn?

Pa elfennau sydd angen eu hystyried?

Sut ydym ni am ddysgu hyn?

• Y rhyddid a'r hyblygrwydd i athrawon
benderfynu beth sydd orau i'w dysgwyr.

• Rhesymeg glir

• Gwybodaeth a dealltwriaeth o holl elfennau'r
canllawiau cwricwlwm a sut maent yn cyd-
fynd â'i gilydd i ysgogi dysgu

• Penderfynu ar y dulliau addysgu gorau i wneud y 
mwyaf o ddysgu i bawb

• Defnyddio asesu cyn, yn ystod ac ar ôl dysgu i 
sicrhau bod dysgwyr yn gwneud cynnydd



The most important single 
factor influencing learning 
is what the learner already 

knows.

Ascertain this and 
teach him accordingly.

Ausubel (1968)GwE Shirley Clarke Project
Google Classroom pdf

GwE Shirley Clarke Project
Resources

Tri Diben Asesu

1. Cefnogi dysgwyr unigol yn barhaus o ddydd i ddydd:

• Asesu parhaus dydd i ddydd i adnabod llwyddiannau presennol y 
dysgwr a chynllunio’r cyfeiriad ar gyfer eu camau dysgu nesaf

• Adborth amserol i ddisgyblion yn seiliedig ar ddeilliannau dysgu , meini
prawf llwyddiant clir a chwestiynu effeithiol

• Cyfleoedd i hunan asesu ac asesu cymheiriaid (gan gynnwys 'seibiannau
dysgu’)

• Ymateb effeithiol i adborth gan y dysgwr a’r ymarferydd

https://www.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2020/01/Arweiniad-Google-Classroom.pdf
http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/adnoddau-gwe/asesu-ffurfiannol-adnoddau-gwe/?lang=en


2. Adnabod, dal a myfyrio ar gynnydd dysgwyr unigol dros
amser

Deialog Proffesiynol

Cyfleoedd rheolaidd ar gyfer deialog broffesiynol rhwng
ymarferwyr o fewn a rhwng ysgolion i adlewyrchu, rhannu
a thrafod cynnydd dysgwyr a datblygu cyd-ddealltwriaeth
o ddilyniant a sut mae dilyniant yn edrych trwy'r ysgol a'r
clwstwr gan ddefnyddio: 

• enghreifftiau o gwricwlwm ysgol,
• cynllunio ystafell ddosbarth
• enghreifftiau o weithgareddau dysgu ac addysgu, 
• enghreifftiau o ddysgu - prosesau a chanlyniadau
• ac enghreifftiau o gefnogaeth ychwanegol a ddarperir

Ffocws clir ar y Cod Cynnydd:

Sut ydym ni’n sicrhau:

• cynyddu ehangder a dyfnder gwybodaeth; 
• dyfnhau dealltwriaeth o'r syniadau a'r

disgyblaethau mewn meysydd; 
• mireinio a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth

ddefnyddio a chymhwyso sgiliau; 
• gwneud cysylltiadau a throsglwyddo dysgu i 

gyd-destunau newydd
• a chynyddu effeithiolrwydd y dysgwr



• Dylid defnyddio gwybodaeth asesu i nodi cryfderau a meysydd i’w gwella yn y cwricwlwm ac 
arfer dyddiol, gan gynnwys ystyried sut mae anghenion dysgwyr fel unigolion wedi’u bodloni.

• Mae’r ffocws pwysig hwn yn fodd i ysgolion a lleoliadau sicrhau bod eu cwricwlwm, a’r dysgu
a’r addysgu, yn helpu i godi cyflawniad pawb ac, yn benodol, cyflawniad a chyrhaeddiad
dysgwyr o gefndiroedd difreintiedig.

• Gall y ddealltwriaeth hon gyfrannu at brosesau hunanarfarnu a gwelliant parhaus.

• Mae'r wybodaeth a gesglir ar gynnydd dysgwyr yn gymesur a dim ond yn yr ysgol neu'r
lleoliad y caiff ei defnyddio i gefnogi dilyniant dysgwyr yn uniongyrchol a llywio addysgu. Ni 
ddylid ei ddefnyddio at ddibenion atebolrwydd allanol.

3. Deall cynnydd grŵp er mwyn myfyrio ar arfer



Cyfarfodydd Cynnydd Disgybl – un dull effeithiol o ddal ac adnabod cynnydd
grwpiau

Cyfarfodydd cynlluniedig i drafod cynnydd dysgwyr rhwng athrawon dosbarth, cyfoedion ac arweinwyr
canol/uwch gan gynnwys ffocws ar:

➢y cynnydd y mae’r plentyn yn ei wneud

➢eu hanghenion cynnydd yn y dyfodol

➢sut y gellir cefnogi anghenion cynnydd yn y dyfodol

➢eu lles cyffredinol yn yr ysgol

Cofnodi canlyniadau'r cyfarfodydd mewn fformat syml, parhaus;

Prif ddeilliannau yn bwydo i mewn i hunan arfarniad yr ysgol a'r CDY.



• Disgwyliadau adborth ar lafar/ysgrifenedig

• Disgwyliadau amlder marcio/asesu

• Deialog athro/dysgwr - sut mae'n edrych?

• Technegau e.e. Ymateb mewn beiro werdd/marcio beiro biws?

• Cydbwysedd a phwrpas hunan asesu/asesu cyfoedion/asesiad athro

• Yr un polisi i bob MDaPh?

• Llais y dysgwr?

• Sut mae'r asesu yn llywio cynllunio a darpariaeth llawr dosbarth?

• Ydi'r strategaethau yn sicrhau cynnydd? Sut gwyddom ni?

Cefnogi dysgwyr 
unigol yn barhaus 
o ddydd i ddydd

• Pa wybodaeth ddylem ni ei ddal? Sut? Pryd? Pa mor aml? Pam?

• I bwy mae'r wybodaeth?

• Sut y defnyddir y wybodaeth? Dibynadwyedd y wybodaeth?

• Naratif neu ddata? Hylaw?

• Rol y dysgwr yn y broses?

• Defnyddiol i rieni/gofalwyr?

• Ydi'r prosesau yn cefnogi cynnydd dysgwyr? Sut gwyddom ni?

Pennu cynnydd 
dysgwyr unigol 

dros amser, llunio 
darlun ohono, a 

myfyrio arno

• Defnydd adborth ffurfiannol a chrynodol?

• Beth yw grwp? e.e. ADY, PYD, MAD, Bechgyn, Dosbarth, Set, Carfan?

• Sut defnyddir y wybodaeth? Gan bwy? Pam?

• Sut bydd y wybodaeth yn bwydo trefniadau gwerthuso, gwelliant ac atebolrwydd ysgol gyfan?

• Ydi'r broses yn cefnogi cynnydd dysgwyr? Sut gwyddom ni?

Deall cynnydd 
grwpiau er mwyn 

myfyrio ar arferion

Ystyriaethau Polisi



Asesiad ar-fynediad

• Gan y bydd ysgolion/lleoliadau yn datblygu eu cwricwlwm eu hunain a threfniadau asesu
parhaus, byddant hefyd yn pennu’r trefniadau asesu ar gyfer dysgwyr ‘ar fynediad’ i ysgol
neu leoliad. (Yr eithriadau i hyn yw’r dysgwyr hynny sy’n symud i’r flwyddyn derbyn o fewn
darpariaeth feithrin bresennol ysgol a gynhelir neu’r dysgwyr hynny sydd ym Mlwyddyn 6 
sy’n trosglwyddo i Flwyddyn 7.)

• Rhaid i’r wybodaeth a geir wrth asesu dysgwr ar fynediad i ysgol neu leoliad helpu
ymarferwyr i feithrin dealltwriaeth o alluoedd, sgiliau a gwybodaeth dysgwr mewn
perthynas â’r cwricwlwm a nodi’r camau nesaf mewn dysgu.

• Rhaid i drefniadau asesu ar gyfer mynediad cynnar gynnwys ystyried:
➢sgiliau a galluoedd Rhifedd a Llythrennedd; a
➢galluoedd llesiant, i gynnwys datblygiad corfforol, cymdeithasol ac emosiynol.



Pontio/Trosglwyddo

• Bydd angen i ysgolion/lleoliadau ddatblygu a gwreiddio proses gadarn ac 
effeithiol ar gyfer pontio dysgwyr ar hyd y continwwm 3 i 16.

• Dylai hon fod yn broses barhaus, sy'n cydnabod anghenion amrywiol pob dysgwr
ac yn cefnogi pob unigolyn yn ei daith ddysgu.

• Bydd angen i ysgolion uwchradd a'u hysgolion cynradd bwydo ddatblygu a sefydlu
Cynlluniau Pontio newydd sy'n ceisio sefydlu prosesau sy'n cefnogi dilyniant 
dysgwyr ar y cyd ac yn cefnogi anghenion a lles cyffredinol y dysgwr.



Adrodd i Rieni

Gellir cyfathrebu trwy ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau ac mewn ffordd sy’n gweddu orau i’r

gynulleidfa e.e. wyneb yn wyneb, digidol, ysgrifenedig ac ati. Dylai adborth gynnwys:

• y cynnydd y mae eu dysgwr yn ei wneud mewn perthynas â chwricwlwm yr ysgol/lleoliad,

• eu hanghenion er mwyn gwneud cynnydd yn y dyfodol,

• sut y gellir cefnogi anghenion cynnydd yn y dyfodol gartref,

• gwybodaeth am eu hiechyd a'u lles cyffredinol.

Dylid darparu crynodeb o wybodaeth am ddysgwyr unigol ar ddiwedd y flwyddyn academaidd a dylai

ganolbwyntio ar gynnydd, ac anghenion unigol a chymorth y dysgwr.

Dylai ysgolion a lleoliadau sicrhau bod dysgwyr hefyd yn cael cyfleoedd i gyfrannu at y broses gyfathrebu

hon. Dylid galluogi dysgwyr i gasglu enghreifftiau o'u dysgu, mynegi eu cynnydd a'u cyflawniadau eu

hunain, a chyfleu eu dyheadau a'u safbwyntiau ar y camau nesaf yn eu dysgu.



Pontio Cynradd-Uwchradd Clwstwr Ysgol David Hughes

Trafodaethau dechreuol ar drosglwyddo gwybodaeth priodol o fewn y clwstwr.

• Data meintiol Bl.6 - Canlyniadau Asesiadau Personol; Sgôr safonol mewn profion
darllen a sillafu; CAT; NFER.

• Gwybodaeth ansoddol Bl.6 - Proffiliau Boxall; PASS; CDU Ysgol neu Awdurdod; 
Proffiliau un tudalen.

• Deialog broffesiynol rhwng Pennaeth Bl.7, CADY ac ymarferwyr Bl.6.

• Rhieni/teuluoedd yn darparu ‘proffil disgybl’ i gefnogi’r proffil un tudalen.

• Pob dysgwr yn diweddaru/creu proffil un tudalen.

Bl.7 - grwpiau gallu cymysg yn y mwyafrif o MDaPh/Setio mewn Mathemateg -
diffyg data lefelau yn broblem? Ystyried defnydd CAT 4 ac e-bortffolio ar gyfer y 
dyfodol.





Cofnodi Cynnydd



Cywaith wedi ei sbarduno gan grant Ysgolion
Creadigol Arweiniol. Y dysgwyr yn penderfynu ar
gywaith i ‘wella’r ysgol’ a’n penderfynu
dylunio/cynllunio a chreu gardd yn yr ysgol a lle i 
ddysgwyr gael ymlacio. Ymarferwyr creadigol wedi
eu prynu i mewn i weithio gydag aelodau staff a 
dysgwyr yr ysgol ar y cywaith.

Defnyddio 'Creative Habits of Mind' ac Olwyn 
Addysgeg Tallis i hunan-asesu/asesu sgiliau’r dysgwyr
a staff cyn dechrau ar y cywaith ac ar ddiwedd y 
cywaith ac adnabod cynnydd a’r camau nesaf posibl
mewn creadigrwydd. (Gwyrdd ar y dechrau/Piws ar y 
diwedd)

Prosiect Creadigol Blwyddyn 9



Rubric Asesu – Ysgol y Faenol, Bodelwyddan

Mae hyn yn seiliedig ar yr olwyn Arferion Creadigol Meddwl. Mae'r

ysgol wedi datblygu cynnwys y cyfarwyddiadau eu hunain. Mae’r

Rubric yn:

• Cefnogi dull cytbwys o ddal cynnydd - mae llai o ddibyniaeth ar

fesurau cul o gyrhaeddiad myfyrwyr, yn creu golwg fwy cyfannol

ar ddatblygiad dysgwr

• Caniatáu dal cynnydd mewn tueddiadau/ sgiliau - sy'n bwysig ar

gyfer dysgu gydol oes

• Drosglwyddadwy ar draws disgyblaethau pwnc / 

trawsgwricwlaidd

• Asesiad y gellir ei reoli mewn cyd-destun dilys

• Cynnig mwy o gyfleoedd i ddysgwyr hunanasesu

• Hyrwyddo dysgwyr mwy annibynnol

• Darparu sylfaen ar gyfer deialog rhwng y dysgwr a'r athro

• Darparu sylfaen ar gyfer deialog broffesiynol

• Nodi'r camau nesaf i unigolion

• Annog myfyrio proffesiynol - dulliau addysgu, strategaethau

rheoli dosbarth.

Mae’r enghraifft ar y dde yn seiliedig ar sgiliau cydweithredu



Perspectives from practitioners on 
approaching progression in their curriculum -
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=eWX5Vl93KV4&t=272s


Enghraifft o arfarniad ysgol uwchradd

Maes i'w drafod (nid yw'r rhain yn ddilyniannol) Ymatebion ysgol enghreifftiol

A yw'ch cynllun asesu yn gyson ar draws Blynyddoedd 7 i 11 

(13)?

Cynllunio i ddatblygu polisïau asesu Bl. 7-Bl.9 a Bl.10-Bl.13 ar wahân

A oes angen cysondeb arnoch ar draws yr holl grwpiau

Blwyddyn?

Yn yr enghraifft hon, na! Bydd y ddarpariaeth yn adeiladu ar y cynlluniau trosglwyddo o Fl.6 a 

bydd yn canolbwyntio ar 6 prosiect MDaPh ym Ml.7. Bydd Bl.8-Bl.9 yn cynnal patrwm tebyg

ond bydd ganddo ni ddarpariaeth ar wahân ar gyfer Mathemateg a Saesneg / Cymraeg. Bydd

hyn yn cynnig sicrwydd i randdeiliaid bod y datblygiad yn esblygiadol.

Pa mor hyderus ydych chi mai dyma farn yr holl randdeiliaid? Mae cylchlythyrau cwricwlwm ac asesu rheolaidd yn cael eu hanfon at rieni bob hanner tymor. 

Dyluniwyd holiaduron adborth i lywio ac arwain datblygiad cam nesaf.

Beth sy'n gweithio'n dda? Sut wyt ti'n gwybod? Gwneir dadansoddiad bylchau rhwng adborth asesu a phrofion crynodol ‘ffurfiol’. Defnyddir

amrywiant oddi fewn i’r ysgol (ISV) i ysgogi trafodaeth ynghylch cerrig milltir a dadansoddiad

asesu ffurfiannol

Pa fath o strwythur cwricwlwm ydych chi'n ei gynnig a sut bydd 

hyn yn dylanwadu ar eich model asesu?

Bydd Bl.7 yn fodel Integredig, bydd Bl.8-Bl.9 yn fodel amlddisgyblaethol ac mae Bl.10-11 yn

seiliedig ar fodel disgyblaethol. Bydd gan bob model ei gynllun asesu ei hun i adlewyrchu'r

model cwricwlwm sy'n cael ei ddefnyddio.

Beth sydd ddim yn gweithio'n dda? Sut ydych chi'n mesur

llwyddiant eich cynllun cyfredol?

Gormod o amrywiaeth a chasglu data yn cymryd amser anghymesur.

A yw themâu trawsbynciol, Sgiliau Cyfannol a Sgiliau

Trawsgwricwlaidd yn cael eu hasesu'n wahanol?

Y pwyslais yma yw dangos bod cynllunio a chyfle i'r elfennau hyn heb asesiad ffurfiol.



Sut ydych chi'n syntheseiddio'r asesiadau hyn? (parthed eitem

8)

Cyfeirir at y rhain mewn Ymgynghoriadau Rhieni.

A yw'ch cynllun yn caniatáu i chi adeiladu ar y wybodaeth

drosglwyddo a dderbyniwyd?

Ydy, mae'r model integredig ym Ml.7 yn caniatáu ar gyfer trosglwyddo yn seiliedig ar MDaPh o 

Fl.6

Pa mor aml ddylech chi asesu? Bydd yr asesu ym Ml.7 i Bl.9 yn parhau trwy asesu ffurfiannol mewn llyfrau disgyblion a bydd

asesiad Bl.10-Bl.11 yn cael ei gynnal bob hanner tymor

Rhestrwch y mathau o asesiad, eu pwrpas a pha mor gyson y 

cânt eu cymhwyso

Bl.7-Bl.9 Asesu ffurfiannol, gan arwain dysgu cam nesaf a'i gymhwyso i fodelau integredig ac 

amlddisgyblaethol. 

Bl.10-11 modelau ffurfiannol a chrynodol a ddefnyddir.

Pam ydych chi'n asesu? Gwerthuso dealltwriaeth; cynllunio camau nesaf

Pa un yw'r prif ffurf ar asesiad: Crynodol / Ffurfiannol Ffurfiannol Bl.7-Bl.9

B10-Y11 Crynodol

Cadw, cael gwared, newid ac ychwanegu Cadw: Casglu data/gwybodaeth bob hanner tymor yn Bl.10-Bl.11 

Cael gwared: Casglu data bob hanner tymor yn Bl.7-Bl.9

Newid: Statws yr asesiadau ffurfiannol

Ychwanegu: Adrodd ar themâu trawsbynciol, Sgiliau Cyfannol a Sgiliau Trawsgwricwlaidd



CWESTIYNAU I’W HYSTYRIED
• Pa arferion asesu cyfredol sydd angen i chi eu cadw/ ailfeddwl/ newid/dileu?

• Pa effaith fydd adborth yn ei gael ar gynnydd dysgwyr ac addysgu? E.e. Sut fydd dysgwyr yn 
gwella eu gwaith yn seiliedig ar adborth llafar yn y foment ac ar adborth ysgrifenedig?

• Sut fydd athrawon yn addasu eu haddysgu mewn ymateb i adborth  gan/i ddealltwriaeth 
dysgwyr?

• Sut fydd eich arferion asesu yn llywio addysgu a dysgu?

• Sut fyddwch yn sicrhau bod dysgwyr yn chwarae rhan lawn mewn asesu a chynllunio eu cynnydd?

• Sut fydd eich dulliau asesu yn cefnogi'r pedwar diben?

• Sut fyddwch yn sicrhau cyd-ddealltwriaeth o ddilyniant  - yn eich ysgol a rhwng clwstwr o 
ysgolion?

• Sut fyddwch yn sicrhau mai prif bwrpas asesu yw darparu gwybodaeth am gynnydd dysgwyr yn 
hytrach nag atebolrwydd?

• Pa wybodaeth fydd ei hangen arnoch a phryd? Pa ddefnydd fyddwch chi'n ei wneud o'r 
wybodaeth?

• Sut fydd yr wybodaeth yn ddefnyddiol i ddysgwyr/rhanddeiliaid?

• Sut fyddwch chi'n sicrhau bod rhieni'n rhan o bartneriaeth ddysgu effeithiol?

• Sut ydych chi'n bwriadu symud ar hyd y continwwm o asesu meintiol i asesu ansoddol?

• Sut allech chi greu'r gofod a’r gallu i ddatblygu a defnyddio asesu yn effeithiol?

Y-Daith-Ddiwygio-Papurau-Procio.pdf 
(gwegogledd.cymru)

http://cefnogaeth.gwegogledd.cymru/wp-content/uploads/2021/05/Y-Daith-Ddiwygio-Papurau-Procio.pdf


PWY SYDD ANGEN BETH O ASESU?

Mae dysgwyr angen: 

• Adborth amserol am eu cynnydd presennol a chyfeiriad ar gyfer eu camau dysgu nesaf. Er 
enghraifft, ar ffurf adborth dyddiol gan oedolion, cyfoedion, hunan asesu yn y dosbarth a 
hefyd o asesiadau cyfnodol.

• Dathlu ac atgyfnerthu llwyddiannau a chymhelliant ar gyfer dysgu pellach. 

• Perchnogaeth ar wybodaeth asesu a chwarae rhan ganolog  mewn cynllunio ar gyfer 
cynnydd pellach:
➢cynyddu ehangder a dyfnder gwybodaeth; 
➢dyfnhau’r ddealltwriaeth o’r syniadau a’r disgyblaethau o fewn meysydd;
➢mireinio a soffistigeiddrwydd cynyddol wrth ddefnyddio a chymhwyso sgiliau;
➢creu cysylltiadau a throsglwyddo dysgu i gyd-destunau newydd;
➢cynyddu effeithiolrwydd fel dysgwr.

• Dealltwriaeth dda o sut maen nhw'n dysgu ac yn datblygu fel dysgwyr hyderus, 
annibynnol.

• Amgylchedd dysgu sy'n eu galluogi i asesu eu dysgu yn effeithiol, i drafod camgymeriadau 
neu gamdybiaethau yn hyderus ac i roi a derbyn adborth yn barchus. 



Beth sydd ei angen ar ymarferwyr?

• Gwybodaeth berthnasol, ymarferol, hygyrch y gellir ei defnyddio'n hyblyg i 
gynllunio ar gyfer dilyniant dysgwyr, yn ddyddiol yn y dosbarth ac o 
asesiadau cyfnodol.

• Gwneud defnydd da o asesu ffurfiannol a sicrhau ymateb effeithiol i adborth 
• Gallu rhoi eu hamser a'u hegni i addysgu, a chydnabod bod cymryd amser i 

siarad â dysgwyr a gwrando arnynt, yn asesu gwerthfawr.
• Gallu asesu’r dysgwr trwy ddefnyddio data mwy ansoddol, gan ddefnyddio 

dull mwy cyfannol o adolygu cynnydd a nodi camau nesaf. Dylid 
canolbwyntio ar les a metawybyddiaeth yn ogystal â chynnydd academaidd.  

• Er enghraifft, ystyried gwaith dysgwyr, eu datblygiad fel dysgwyr a derbyn 
mewnbwn gan rieni / staff cymorth / asiantaethau allanol.

• Yr amser i gymryd rhan mewn deialog broffesiynol effeithiol a rheolaidd ar 
gynnydd dysgwyr gyda chydweithwyr eraill ac arweinwyr yr ysgol a, phan 
fo’n berthnasol, rhwng ysgolion. Er enghraifft, ymgysylltu â chymheiriaid, 
deialog broffesiynol, cyfarfodydd trosglwyddo. 



Beth sydd ei angen ar arweinwyr ysgolion?

• Prosesau syml, effeithiol ar gyfer nodi cynnydd dysgwyr a chael darlun 
clir o addysgu a dysgu. Dylent wedyn ddefnyddio’r wybodaeth hon i 
gynllunio cyfeiriad strategol effeithiol ar gyfer yr ysgol a rhannu’r 
wybodaeth yn briodol â gwahanol randdeiliaid a chynulleidfaoedd.

• Meithrin amgylchedd sy’n seiliedig ar gyd-ymddiriedaeth a pharch, yn 
hytrach nag ar gydymffurfio ac adrodd.

• Sicrhau dysgu proffesiynol effeithiol i'r holl staff er mwyn iddynt 
ddatblygu arferion asesu ffurfiannol cryf.

• Trafodaethau rheolaidd a gwybodus ar asesu rhwng arweinwyr canol, 
uwch arweinwyr a llywodraethwyr, er mwyn cefnogi cynllunio 
strategol ar gyfer datblygu’r ysgol.



Beth sydd ei angen ar rieni/gofalwyr? 

• Derbyn gwybodaeth a sicrwydd am gynnydd eu plentyn/plant a 
dathlu llwyddiannau academaidd llwyddiannau fel person ifanc.  

• Bod yn rhan o gyfathrebu amrywiol a rheolaidd gyda'r ysgol i rannu 
gwybodaeth am gynnydd eu plentyn/plant a gwybod sut orau i 
gefnogi dysgu pellach a chynnydd. 



Maes Arolygu 2.2: Agweddau at ddysgu
Dylai arolygwyr werthuso i ba raddau y mae disgyblion yn datblygu'r agweddau a'r ymddygiadau allweddol a fydd yn eu helpu i ddysgu trwy gydol eu bywydau. Dylai 
arolygwyr ystyried:

• pa mor dda y mae disgyblion yn gwerthfawrogi ac yn ymateb i adborth gan oedolion a'u cyfoedion
• pa mor effeithiol y mae disgyblion yn defnyddio adborth i symud eu dysgu ymlaen

Maes Arolygu 1: Safonau a chynnydd mewn dysgu a sgiliau
Ym mhob ysgol ac UCD, wrth werthuso datblygiad gwybodaeth, sgiliau a chyflawniad disgyblion, dylai arolygwyr seilio eu gwerthusiadau ar dystiolaeth uniongyrchol, 
er enghraifft o arsylwadau disgyblion mewn gwersi, teithiau dysgu ,craffu ar waith disgyblion a thrafodaethau gyda disgyblion.

Canllaw Estyn (Medi 2021)

Maes Arolygu 3.2: Addysgu ac Asesu
Wrth werthuso addysgu ac asesu, dylai arolygwyr nodi nad oes unrhyw fethodoleg ddewisol y dylai athrawon ei dilyn, ac y gall athrawon ddefnyddio ystod
o wahanol ddulliau dros amser. Yr ystyriaeth allweddol yw a yw arfer ystafell ddosbarth yn llwyddo i ymgysylltu â'r holl ddisgyblion a datblygu eu sgiliau, 
eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth i lefel briodol o uchel wrth iddynt symud trwy'r ysgol.



DYSGU

• pa mor dda y mae addysgu ac asesu yn cefnogi cyflwyno cwricwlwm yr ysgol
• i ba raddau y mae gan athrawon ac ymarferwyr eraill ddisgwyliadau uchel o bob disgybl
• a yw gwybodaeth bwnc athrawon yn ddigon arbenigol o fewn y meysydd o'r cwricwlwm y maent

yn eu haddysgu
• i ba raddau y mae gan athrawon ac ymarferwyr eraill amcanion clir ar gyfer dysgu disgyblion ac 

yn defnyddio ystod o ddulliau ac adnoddau i ymgysylltu a chefnogi pob disgybl i gyflawni cystal
ag y gallant

• pa mor effeithiol y mae athrawon yn gwneud eu dosbarthiadau yn lleoedd ysgogol ac atyniadol
lle gall pob grŵp o ddisgyblion, gan gynnwys y rhai mwyaf a lleiaf galluog, ddysgu'n gynhyrchiol

• eglurder esboniadau athrawon ac ymarferwyr a pha mor dda y maent yn cefnogi datblygiad
sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion

• pa mor dda y mae athrawon ac ymarferwyr eraill yn rheoli ymddygiad disgyblion ac a ydynt yn
trin pob disgybl yn gyfartal a chyda pharch priodol

• pa mor llwyddiannus y mae athrawon yn defnyddio staff eraill i gefnogi dysgu disgyblion

ADBORTH

Wrth werthuso ansawdd yr adborth gan athrawon ac ymarferwyr eraill, dylai arolygwyr ystyried pa mor dda y 
mae adborth llafar ac ysgrifenedig yn helpu disgyblion i wybod pa mor dda y maent yn gwneud a beth sydd
angen iddynt ei wneud i wella. Dylent werthuso effeithiolrwydd yr adborth y mae disgyblion yn ei gael am 
waith y maent wedi'i gwblhau ar-lein neu'n ddigidol. Dylai arolygwyr ystyried:
i ba raddau y mae athrawon yn datblygu meddwl a dealltwriaeth disgyblion trwy gwestiynu medrus a 
monitro dysgu disgyblion
pa mor effeithiol y mae athrawon ac ymarferwyr eraill yn ymateb i ddysgu disgyblion yn ystod gwersi a 
gweithgareddau ac yn addasu eu dull yn unol â hynny
pa mor llwyddiannus y mae athrawon yn darparu cyfleoedd perthnasol, pwrpasol i ddisgyblion asesu eu
dysgu eu hunain a'u cyfoedion lle bo hynny'n briodol

DATBLYGU CYD_DDEALLTWRIAETH O GYNNYDD

Dylai arolygwyr werthuso pa mor dda y mae athrawon yn
datblygu cyd-ddealltwriaeth o gynnydd i sicrhau bod eu
hasesiadau yn ddilys, yn gywir ac yn ddibynadwy.
Wrth werthuso defnydd athrawon o ganlyniadau eu
hasesiadau eu hunain ac allanol, dylai arolygwyr ystyried pa 
mor dda y maent yn defnyddio'r wybodaeth hon i:
gynllunio gwersi a’r camau nesaf yn nysgu disgyblion
llywio addysgu a dysgu, ac i helpu disgyblion i ddeall eu rhai eu
hunain
cryfderau a meysydd i'w gwella
asesu cynnydd a datblygiad unigolion a grwpiau penodol, er 
enghraifft y disgyblion hynny sydd mewn perygl o dangyflawni
neu'r rhai sy'n fwy abl

TYSTIOLAETH

Wrth werthuso addysgu ac asesu, dylai arolygwyr ddefnyddio'r
ystod lawn o dystiolaeth sydd ar gael iddynt. Mae hyn yn
debygol o gynnwys:
tystiolaeth o waith disgyblion (gan gynnwys yr hyn a 
gwblhawyd ar-lein),
cynllunio athrawon,
cofnodion asesu,
gwybodaeth am gynnydd disgyblion a thrafodaethau gyda
disgyblion a staff,
yn ogystal ag arsylwadau gwersi a theithiau cerdded dysgu a 
gynhaliwyd gan aelodau o'r tîm arolygu.



Y newid : symud o atebolrwydd i welliant

Mae angen inni wrthdroi'r pyramid atebolrwydd o fodel y Cwricwlwm
Cenedlaethol i fodel Cwricwlwm i Gymru

Beth/Sut?

Pryd?

Pam?

Pam?

Pryd?

Beth/Sut?

Y Cwricwlwm
Cenedlaethol

Cwricwlwm i Gymru


